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Józan ész kérdése
Vasárnap délelõtt. Rengeteg üres parkolóhely a
Tesconál. Egy terepjáró bekanyarodik a gyer-
mekes családok számára fenntartott egyik par-
kolóhelyre. Kiszáll a sofõrje, kényelmesen be-
ballag az üzletbe. Gyerek se vele, se a kocsiban.
Pedig a fölfestés egyértelmû: felnõttek gyere-
kekkel. Attól, hogy valaki szülõ, még nem jár ez
a parkolóhely alanyi jogon akkor is, amikor
nincs épp vele a csemete!
Másik helyszín: uszoda. Valaki azon problémá-
zik, miért kell az öltözõn kívül a cipõt papucsra
váltani. Akkor most képzeljük el, hogy 50 gye-
rek az utca porát–sarát megjárt cipõjével be-
megy az öltözõbe, ott topog átöltözéskor az
imént távozott csoport után még föl sem szá-
radt padlón, aztán a port/sarat fölszedett pa-
puccsal bemegy az uszodatérbe. A bölcsõdék-
ben, óvodákban, egyes iskolákban és elvileg
otthon is az elõtérben papucsra váltják a gyere-
kek, felnõttek az utcai cipõt. Akkor miért problé-
ma ez az uszodában, ahol különösen kényesen
kell ügyelni a higiéniára?
Józan ész és intelligencia (nem diploma!) kér-
dése, hogy valaki betartja-e ezeket a nem túl
bonyolult szabályokat.

Hargitai–Kiss Virág

Írás a 4. oldalon.

GYÓGYÍTÓGYÓGYÍTÓ
ZENEZENE
Együtt játszhattak,Együtt játszhattak,
énekelhettek, zenélhettekénekelhettek, zenélhettek

Utcai mûvészkékUtcai mûvészkék
Írás a 6. oldalon.
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NAPLÓ
Április 12-ei ülésén a sárbogárdi képvise-
lõ-testület 8 fõvel ülésezett. Gerlai Zsolt,
Ébl Zoltán és Aranyos József széke maradt
üresen e napon. A délelõtt folyamán néma
fõhajtással emlékeztek a nemrég váratla-
nul elhunyt Streng Ferencre.
Dr. Sükösd Tamás polgármester elõszavá-
ban elégedetten nyugtázta, hogy a március
12-ei megyei rendõrségi évértékelõn a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság számos
kategóriában a legjobban, illetve a legjob-
bak közt teljesített az elmúlt év folyamán.
A helyi állománygyûlést március 27-én tar-
tották. Több egyeztetés is zajlott az elmúlt
hónapban: a CLLD-pályázatokkal, a hul-
ladéklerakóval, folyamatban lévõ projek-
tekkel kapcsolatban; volt megbeszélés a
Magyarmettel, kézilabdásokkal is együtt-
mûködési lehetõségekrõl. Március 29-én
aláírták a szerzõdést az új orvossal az 1.
számú fogorvosi körzetre vonatkozóan.
Április elején pedig a helyi védelmi bizott-
ság és a szociálpolitikai kerekasztal ülése-
zett.

Új galambászegyesület alakul
A Csóri Antal halálával megszûnt galam-
bászegyesület nyomdokaiba lépve most
van alakulóban a D-13 Sárbogárd és kör-
nyéke Postagalamb Sportegyesület, mely
székhelyhasználat engedélyezéséhez hoz-
zájárulási kérelmet nyújtott be az önkor-
mányzathoz. Székhelyként, központi ügy-
viteli helyként a Sárszentmiklósi Közös-
ségi Házat veszi igénybe a szervezet, az is-
kola melletti volt kazánhelyiség pedig a
galambok gyûjtésére szolgál.
A testület kedvezõ döntését köszönettel
fogadta az egyesület elnöke, Zsákovics Ist-
ván. Úgy fogalmazott: igyekeznek Sárbo-
gárd jó hírét vinni az egész országban.

Könyvtári helyzetjelentés
Dr. Sükösd a Madarász József Városi
Könyvtár beszámolója kapcsán kiemelte:

– A könyvtár az az intézményünk, melynek
szervezésében példásan sok rendezvény
zajlik le, komoly érdeklõdésre tarthat szá-
mot mind. Köszönöm a munkát, és bízom
benne, hogy ezt a lendületet tovább tudják
õrizni. A beszámoló mindenre kiterjedõ,
részletes.
Nedoba Károly: – A beszámolóban a gyen-
geségeknél van egy mondat, miszerint a fi-
atal könyvtárosok keveset olvasnak. Ak-
kor hogyan ajánlanak könyvet?
Nagy Zsuzsanna könyvtárvezetõ: – Orszá-
gos probléma, hogy általában a fiatalok
nem olvasnak. Ez tény, sajnos semmit nem
lehet tenni ellene. Tapasztalatunk szerint
középiskolától kezdve kevesebb az olvasó.
Dr. Sükösd: – Ez világméretû jelenség.

Helytáll a hivatal

A polgármesteri hivatal tevékenységérõl
szóló tájékoztató anyaghoz kiegészítés-
ként dr. Sükösd hozzáfûzte: – Köszönet az
osztályvezetõknek, jegyzõ asszonynak és
minden kollégának az egész éves tevé-
kenységéért. Kifejezetten magas ügyszám-
ok jellemzik a munkát. A települési támo-
gatás vonatkozásában például 1.110 hatá-
rozat született. 11 testületi ülés a kötelezõ
egy évben, de dupla ennyi volt tavaly, mert
sokszor adódik olyan helyzet, hogy szüksé-
ges rendkívüli testületit tartani. A járási
hivatallal szoros és jó az együttmûködés,
nem csak annak okán, hogy egy épületben
vagyunk.

Pusztaegres beruházásai

Módosították a költségvetést, mivel a ter-
vezett pusztaegresi beruházásokhoz meg-
érkezett a pályázati pénz: 214 millió Ft.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Ez mire fog el-
költõdni?
Dr. Sükösd: – Amirõl döntést hozott a tes-
tület korábban: a szegregátumok felszá-
molására. Pusztaegres a KSH meghatáro-

zása alapján az utolsó, 2010-es népszámlá-
lás adatait alapul véve felel meg a
szegregátumot jellemzõ kitételeknek (ala-
csony iskolai végzettségûek, idõsek, hátrá-
nyos helyzetûek kiugróan magas száma).
A 214 millió forintból ki kell alakítani egy
szociális lakást. Meg is vásároltunk e célra
egy rossz állapotú, statikailag rendben lé-
võ, fûtéssel nem rendelkezõ, árverésre bo-
csátott ingatlant a múlt hónapban. Ezen
kívül a városban található két szociális la-
kás lesz felújítva, a pusztaegresi mûvház
(mivel ott zajlanak a tanfolyamok és ott
van a szociális munkás is), az orvosi rende-
lõ, védõ, orvoslakás teteje lesz lecserélve.
El fog fogyni a pénz.

Szilveszterné: – Kacsalábat is lehet alá ten-
ni, ez annyi pénz, biztos minõségi anyagok-
ból lesznek felújítva.

Dr. Sükösd: – Ne haragudj, akkor te el
vagy tévedve. Az összes szerzõdésünk nyil-
vános, lehet látni, mi mennyi. A gazdasági
vezetõ kellõen szigorú, a mûszaki osztály
vezetõje ebbõl a szektorból jött, nem is na-
gyon szeretnek velük a kivitelezõk tárgyal-
ni.

Hatékony kerekasztal

Elfogadták a 2019–2024-ig szóló helyi
esélyegyenlõségi program módosítását. A
program a hátrányos helyzetû társadalmi
csoportok életkörülményeinek javítását
hivatott szolgálni. Ennek megléte jobban
elérhetõvé teszi a forrásokat is. Elhang-
zott: a szociálpolitikai kerekasztal, mely az
érintett intézmények, szervezetek (önkor-
mányzat, nemzetiségi önkormányzat, szo-
ciális szféra, civil szervezetek) képviselõi-
bõl áll, jól mûködik. Nem zökkenõmentes
még a rendszer, de a konstruktív észrevé-
telek, javaslatok révén egyre jobban mûkö-
dik a leszakadó rétegek megóvása, felzár-
kóztatása, a kompetenciaalapú képzések
szervezése.
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Környezetvédelmi költségek

Az önkormányzati környezetvédelmi alap
2018. évi felhasználásáról szóló napirendi
pontnál dr. Sükösd elmondta: – Ide tarto-
zik a talajterhelési díj, a környezetvédelmi
bírságok és a felhagyott hulladéklerakó
monitorkútjainak költsége. Azért kellett
tavaly kitakarítani a kutakat, mert valaki
szemetet dobott a csõbe. Aki múlhatatlan
kényszert érez ilyenre, az ásson a saját ud-
varában egy gödröt és abba dobáljon, mert
ez káros, anyagilag is. A legjelentõsebb ki-
adást az illegális hulladéklerakók felszá-
molása képezi. Ezért is üdvözlendõk a sze-
métszedõ akciók. Sajnos mostanában
többször is állati hullákat helyeztek el ille-
gálisan. A Hatvani utcából bárányt vittünk
el, máshonnan borjút. Az állati tetem el-
szállíttatása többe kerül, mint amennyiért
élõ állatot lehet venni.

Kifogásolt vízminõség

A víziközmûvek üzemeltetéséért a Fe-
jérvíz által fizetett bérleti díj 2018. évi el-
számolása kapcsán Szilveszterné kérdez-
te: – Nem lehet a vízmûvet kötelezni, hogy
a minõségen javítson? Nálunk otthon ha-
vonta kell tisztítani a víztisztító-berende-
zést, más településen sokkal ritkábban kell
ugyanezt megtenni.
Dr. Sükösd: – Miklóson ez rosszabb, az
biztos. A Fejérvíz Zrt.-t folyamatosan vizs-
gálja az ÁNTSZ, de továbbítom a dolgot.
Szilveszterné: – Szívesen megmutatom az
ÁNTSZ-nek is a vizet.

Új fogorvos

Az 1. számú fogorvosi körzetben várható-
an május 1-jétõl az erdélyi származású dr.
Pável András (Pavel Andrei Emil) rendel
– hat hónapig helyettesítéssel, mert akkor
éri el a körzet az egy éve üres státuszt, így
az orvos jogosult lesz a letelepedési vissza
nem térítendõ támogatásra, ami körülbe-
lül 6 éves itt maradást ír elõ. A 27 éves or-
vos felesége szintén fogász, õ Madocsán
nyert praxist.

Temetõbõvítés

Sikerült megegyeznie az önkormányzat-
nak a Huszár-temetõ nyugati oldalán fek-
võ földterület tulajdonosával, hogy a város
megvásárolja a termõföldet a temetõ bõví-
tése céljából.

Bejelentések

Nedoba Károly: – Baleset-megelõzés cél-
jából a Szélsõ utca és a Kisfaludy utca ke-
resztezõdésébe szükséges lenne KRESZ-
tábla kihelyezése, hogy kinek van elsõbb-
sége.
Dr. Sükösd: – A rendõrség állást foglalt
egyszer, hogy a mart aszfalt nem szilárd
burkolat, de azért teszünk ki táblát, mert
nem lehet belátni azt a keresztezõdést.

Hargitai–Kiss Virág

BORVERSENY
SÁRBOGÁRDON

Huszonegyedik alkalommal rendezték
meg a Sárbogárd–Sárszentmiklós Borba-
rát Kör szervezésében az idei tavaszi sár-
bogárdi bormustrát Horváth István rét-
szilasi borházában. Elõzõ nap estéig 73
borminta érkezett, 35 fehérbor, 38 vörös-
bor.
Szilveszter János, a kör elnöke köszöntötte
a vendégeket. Két bírálócsoport alakult.
Kaszala Jenõ kálozi szõlõsgazda Gárdonyi
Géza A bor legendája címû verssel köszön-
tötte az összegyûlt társaságot. A hangula-
tos vers így hangzott:

Szólt az Isten: „Kedves fiam, Nóé:
Itt a szõlõ, kóstold meg, hogy jó-é?”
Felelt Nóé: „No megöregedtem,
De ilyen jó bogyót még nem ettem.”

Szólt az Isten: „Kedves fiam Nóé:
A csípõs must, hadd lássuk, hogy jó-é?”
Felelt Nóé: „Ihaj, csuhaj! Sári!
Három Istent kezdek immár látni!”

Szólt az Isten: „Kedves fiam Nóé:
Hát az óbor, hadd lássuk, hogy jó-é?”
Felelt Nóé: „Iszom reggel óta;
Gyere pajtás, van még a hordóba!”

Kaszala Jenõn kívül még Lajoskomárom-
ból Wanderer Géza is eljött, de jöttek
Simontornyáról és Lepsénybõl is szõlõs-
gazdák. A fehérborokat Herczeg Gyöngyi,
az Észak-tolnai Hegyközség hegybírája,

Hegedûs Tamás és Csatári Dezsõ, a vörös-
borokat dr. Ulcz Gyula, Szabó Gábor és
Kósa Ilona bírálták. Míg a bírálók dolgoz-
tak, a szõlõsgazdák ellátogattak Handa
Csaba nagyipari szõlõhegyi présházába.

A borbírók délután 1 órára végeztek. A fe-
hérborok közül egy nagyarany lett, Fülöp
István mézese, 5 bor arany, 11 ezüst, 9
bronz minõsítést, 9 oklevelet kapott. A vö-
rösborok közül Szabó Gábor bora nagy-
arany, 3 arany, 8 ezüst, 12 bronz minõsítést
kapott, 14 pedig oklevelet. Herczeg Gyön-
gyi elismeréssel szólt az idei borokról, de
találkoztak borhibákkal is, ami a higiénia
hiánya, ecetesség, pincehiba (borospincé-
ben tárol zöldségek) miatt adódtak. Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a pincét is ké-
nezni kell.
Ezt követõen a gazdák és a vendégek elfo-
gyasztották a közös ebédet, amelyet Job-
bágy József készített, s beszélgetés közben
kóstolgatták boraikat.

Hargitai Lajos
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GYÓGYÍTÓ ZENE
Remekül zajlott le a Bodoki Dávidka
gyógyulását segítõ jótékonysági koncert,
melyet lázas szervezés elõzött meg. A jó cél
érdekében sok sárbogárdi, illetve sárbo-
gárdi kötõdésû neves zenészt, magánem-
bert, támogatót sikerült megmozgatni. A
József Attila Mûvelõdési Központ szín-
háztermének javarésze megtelt április
13-án este. Dávidka is ott volt a szüleivel.
A színpadon álló lámpák fénye, az ottho-
nosan berendezett tér meghitt, családias
környezetet varázsoltak körénk. Kovács
Benedek és barátai kellemes muzsikája fo-
gadta az érkezõket, majd Bodoki
Györgyné Betti üdvözölte a közönséget,
köszönetet mondva a megvásárolt jegyek
révén nyújtott adományért. Szûcs Levente
énekes, gitáros (akinek édesapja a sárbo-
gárdi gyökerû Szûcs Tamás) és dobos ba-

rátja, a Bohemian Betyars tagjai nyitották
a fellépõk sorát. Majd a soproni Blue Café
Band elõtt a zenekar egyik gitárosa mutat-
ta be érdekességként, hogy az úgynevezett
loopolással hogyan lehet felépíteni egy
dalt. A Blue Caféban ismerõsként üdvö-
zölhettük a sárbogárdi, de már Sopronban
élõ Bodoki Péter dobost, és egy szám ere-
jéig testvére, Bernadett is színpadra lépett.
Bokányi Zsolt Boka Boogie Band nevû ze-
nekarával szórakoztatta a publikumot, be-
melegítve a jelenlévõket a koncertet köve-
tõ, hajnalig tartó bulira. Az utolsó számuk-
ba aztán bekapcsolódott a Blue Café egyik
szaxofonosa és gitárosa is.
Akik nem tudtak eljönni, õk videón ke-
resztül küldtek üzenetet. Így Zselenszky
Tamás (édesapja a nemrég elhunyt sárbo-
gárdi Török-Zselenszky János), az Eleven

Hold egykori frontembere, aki jelenleg
önálló elõadóként járja az ország klubjait,
és CD-ket ajánlott fel erre az alkalomra;
valamint az ugyancsak innen elszármazott
Fövenyi Máté, aki annak a Freddie-nek a
gitárosa, aki Magyarországot képviselte az

Eurovíziós Dalfesztiválon – õk
ketten zenés üzenetet küldtek.
A közönség soraiban ülõket sü-
teménnyel, üdítõvel vendégel-
ték meg a szervezõk a koncert
után a kamarateremben, majd
kezdetét vette a táncos éjjeli mu-
latság Mikuli Ferenccel, a
Quimby egyik alapítójával, basz-
szusgitárosával, a Blue Caféval
és a Titán zenekarral.

Hargitai–Kiss Virág

FOTÓ: CSURGÓ GÁBORFOTÓ: CSURGÓ GÁBOR
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Kopjafa Horváth Lajos emlékére
Kopjafát avattak Horváth Lajos tiszteleté-
re április 11-én délelõtt a vajtai temetõben,
Lajos sírjánál a Vörösmarty Társaság szer-
vezésében. A család és rokonok mellett
egykori tanítványok, ismerõsök, barátok,

tanártársak szép számmal jöttek el az ese-
ményre, sárga rózsával, egy-egy szál virág-
gal a kezükben.
Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság el-
nöke, a Magyar Írószövetség tagja, dr. Ko-

vács Zoltán, a Fejér Megyei Közgyûlés
jegyzõje, Szatkó Péter egykori „cinkos-
társ”, Varga Gábor országgyûlési képvise-
lõ és Vinklár László önkormányzati képvi-
selõ idézték fel Horváth Lajossal kapcsola-
tos élményeiket, emlékeiket, méltatták
Lajos írói munkásságát, eredeti stílusát.
Bertalan Adrienn, Lajos volt tanítványa és
kollégája Kosztolányi Dezsõ Halotti be-
szédét szavalta el, Kovács Máté – szintén
volt tanítvány – pedig Lajos egyik írását, a
Farkaskalandot olvasta fel.
A kopjafa leleplezését, a sírhoz járulók vo-
nulását Tóth Bettina éneke kísérte:
„Szállj, szállj sólyom szárnyán…”
Horváth Lajos már három hegyen túl jár,
mégis szinte magam elõtt láttam õt, ahogy
a kövön ülve, a térdére támaszkodva hall-
gatja, nézi ezt a róla szóló történést, és
huncut mosolyában már szövi is rá jellem-
zõ novellává. Legutolsó regényének (Gya-
log megyünk, vagy Elvis Presley?) elõszava
tehát nagyon is igaz: Lajos élt, él, élni fog.

Hargitai–Kiss Virág

Halhatatlanok
A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesü-
letének két tagja, Dunai Antal olimpiai
bajnok, ezüst- és bronzcipõs, 31-szeres vá-
logatott labdarúgó és Hegedûs Csaba, az
1972-es müncheni olimpián aranyérmes
birkózó, a magyar olimpiai csapat 100.
olimpiai aranyérmének tulajdonosa tett
látogatást Sárbogárdon április 11-én dél-
után a díszteremben a Honvéd Bajtársi
Egyesület Sárbogárd meghívásának eleget
téve. Gál Sándor és dr. Sükösd Tamás kö-
szöntõje után egy csokornyi diák és érdek-
lõdõ elõtt beszélt a két sportlegenda arról,
hogyan indult pályafutásuk, milyen rend-
kívüli eredményekkel büszkélkedhetnek,
és miként érte õket az a megtiszteltetés,
hogy a Halhatatlan Magyar Sportolók
Egyesületének tagjaivá válhattak.
Mindketten vidéki gyerekként csepered-
tek föl, és hangsúlyozták, hogy nem a sze-
rencsének, hanem sok-sok edzésnek és a
kitartásnak köszönhetik az elért sikereket.

Dunai Antal a Bajai Bácska csapatában
kezdett futballozni 1953-ban, majd 1961-
ben a Pécsi Dózsához került, 1964-ben az
Újpesti Dózsa csatára lett (késõbb edzõje
lett a csapatnak). Onnan 1976-ban távo-
zott, majd egy szezont töltött a Debreceni
VSC-nél. Edzõként munkálkodott Spa-
nyolországban, Zalaegerszegen, Veszp-
rémben, 1993-tól az olimpiai válogatott
szövetségi edzõjeként (ki is jutott a váloga-
tottal az 1996-os atlantai olimpiára); volt
az utánpótlás-válogatott konzultánsa, az
ÚTE labdarúgó szakosztályának igazgató-
ja, a DVSC vezetõ edzõje, miniszteri biztos
és tanácsadó. 2006-ban a Magyar Labda-
rúgó-szövetség szakmai ügyekért felelõs
alelnökévé választották. A Magyar Olim-
piai Bizottság tagja. Edzõi pályafutása
mellett játszott a Chinoin és az osztrák
Simmering csapatában is.
Hegedûs Csaba 1957-ben kezdte a kötött-
fogású birkózást a Szombathelyi Volánnál,

majd 1967-ben leigazolta a Budapesti Va-
sas. 1968-ban már világversenyen szere-
pelt a magyar válogatott színeiben. Ötször
nyert magyar bajnokságot. Az 1971-es szó-
fiai világbajnokságon aranyérmet szerzett,
egy évre rá pedig olimpiai aranyérmét.
1973-as autóbalesete után 1975-tõl 1979-ig
versenyzett még. Szakedzõi, mesteredzõi
és jogi végzettséget szerzett. A magyar bir-
kózó-válogatott edzõje lett, 1980-tól kilenc
évig pedig szövetségi kapitány. 1989-ben a
Magyar Birkózószövetség alelnökévé,
1992-ben elnökké választották. 2015-ig
töltötte be e posztot. 1998 és 2002 között a
Nemzetközi Birkózószövetség számvizs-
gáló bizottságának tagja volt, 2002-tõl a
szövetség elnökségének tagja lett 2014-ig.
A Magyar Olimpiai Bizottság elnökségé-
ben is dolgozott. A pekingi olimpia birkó-
zóversenyeinek technikai ellenõre volt.
A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesü-
lete a 90-es években alakult oly módon,
hogy a sportújságírók társadalmi szavazás-
ra bocsátották, kik a legjobb magyar spor-
tolók. A klubba 21-en kerülhetnek csak, és
a tagok választják meg új társaikat.
(Forrás: wikipédia)

Hargitai–Kiss Virág
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Alkotás és tánc a miklósi klubban
Szloboda Marianna, a Sárszentmiklósi Közösségi Ház vezetõje
igyekszik újra élettel megtölteni a miklósi klub falait. E célt szol-
gálta a nemrég megrendezett húsvéti készülõdés, ahol idõsebbek
és fiatalok együtt alkothattak a közelgõ ünnepre otthoni díszeket,
festhettek tojást kedélyes beszélgetés közben.

Egyúttal kézmûvesek áruiból is lehetett válogatni, például kedves
nyúlfigurákat, horgolt szépségeket, ízletes házi sajtokat.

Április 13-án délután táncházra várta a gyermekeket és felnõtte-
ket a néptáncban nagy tapasztalattal bíró Kiss Gábor, az Alba
Regia Táncegyesület tagja. Az esõ és az aznapi számos program
miatt a négykor kezdõdõ alkalomra egy család érkezett: apa, anya
és három gyermek (közülük egy a pocakban), de a fogékony „diá-
koknak” Kiss Gábor ugyanolyan lelkesedéssel tanította a néptánc
alaplépéseit, mintha tele lett volna a terem.
Lesznek még programok a miklósi klubban, amikbe be lehet kap-
csolódni! Remélhetõleg minél többen élnek majd a lehetõségek-
kel, és lesz még olyan nyüzsgés, mint a régi szép idõkben.

Hargitai–Kiss Virág

Utcai mûvészkék
Street Art, azaz utcai mûvészet elnevezés-
sel minden év tavaszán felpezsdítik a helyi
és környékbeli mûvészeti körök a Hõsök te-
re egy hétköznapját. Április 16-án, kedden
az emlékmûegyüttes környéke ismét meg-
telt hiphop- és néptáncosokkal, népdalo-
sokkal, kis képzõmûvész-palántákkal, tor-
nászokkal, vidám, önfeledt, örömteli per-
cekkel lepve meg a közönséget, járókelõ-
ket.

HKV

Rügyfakadás zongorán–hegedûn
Bakonyiné Pálóczy Júlia (zongora) és Németh Gábor (hegedû)
adott – ígéretükhöz híven – hangulatos koncertet szombaton dél-
után a díszteremben. A hangszeres páros abból az apropóból lé-
pett fel, hogy fõpróbát tartson Gábor áprilisi diplomakoncertjére
készülve, mivel a fiatal zenész most fog végezni a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem hegedûmûvész mesterszakán.
Bakonyi István konferálta fel a darabokat és segítette felesége
mellett a kottalapozást. Az elõadók Bach, Mozart, Mendelssohn,

Grieg és Tchaikovsky mûveibõl válogattak. Örömzenéjükbe bele-
feledkezett a közönség, hamar elillant az egy órácska. A virtuózok
együtt és külön is játszottak. A szenzációs, színvonalas mûsor
végén visszatapsolta õket a hallgatóság.
Köszönjük az élményt!

Tudósítónktól
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Összefogás Sárbogárdon egy szebb városért
A Föld napja alkalmából megrendezett
szemétszedõ-, városszépítõ akcióra hívták
a város apraját-nagyját április 13-án az Él-
hetõbb Sárbogárdért Környezetvédõ
Egyesület tagjai.
Szerencsére az esõ ellenére is 35 fõ jelent
meg, minden korosztály képviseltette ma-
gát. Egy cél lebegett minden jelenlévõ sze-
me elõtt: szebb és tisztább környezet, ahol
a mindennapjainkat éljük.
A csapat több helyszínre vált szét.

A Rossmann mögötti parkoló megtisztítá-
sa után az ott lévõ kürtõskalácsos meg-
ajándékozta finomsággal a lelkes gyereke-
ket hálája jeléül.

A kétórás szemétszedési akció során egy
platós autó teljesen megtelt az összesze-
dett szeméttel teli zsákokkal. Találtunk
mindent, az építési hulladékoktól kezdve
egészen a használt pelenkákig.

Vegyes érzelmekkel jöttem hazafelé az
eseményrõl. Elszomorít, hogy ennyi em-
ber dobálja el az általa termelt szemetet
közterületeken, nem foglalkozva lakóhe-
lyünk megóvásával, de közben mégis öröm

töltött el, hogy egyre több ember mozdul
meg és tesz a környezetéért. Ezekkel az
eseményekkel nemcsak szebbé tehetjük a
minket körülvevõ teret, hanem új embe-
rekkel is találkozhatunk és egy összetartó
csapat részesei lehetünk.

Mágocsi Adrienn

Föld napi szemétszüret
Az Élhetõbb Sárbogárdért Környezetvédõ Egyesület a közelgõ Föld napja alkalmából egy nagyobb szabású szemétszüretet szervezett
április 13-án 9 órai kezdettel. Az egyesület a tavalyi évben több akciót is szervezett már, ám a legtöbben a múlt heti alkalmon vettek
részt az esõs és hûvös nap ellenére.
A lelkes társaság, köztük kicsik és nagyok, a mûvelõdési ház elõtt gyülekezett. A csapatot erõsítette dr. Sükösd Tamás polgármester és
családja, Szilveszterné Nyuli Ilona képviselõ, polgárõrök és több diák is.
Az eredeti célkitûzés a város fõútjának megtisztítása lett volna Töbörzsöktõl Sárszentmiklósig, de a kedvezõtlen idõjárás miatt a szüret
csak a bogárdi városrészre korlátozódott. Több csoportban tisztították meg a városközpont, az Ady úti lakótelep, Rossmann mögötti
parkoló, fõút, Penny parkolója, Ázsia Center, honvédségi lakótelep és üzletközpont, Hemo és a Mészöly Géza Általános Iskola
környékét a hulladéktól. Az akció 11 órára ért véget.

A szemétszedõket több magánszemély és
vállalkozó is támogatta kesztyûvel, sze-
meteszsákkal vagy teherautót biztosított
a szeméttel megtelt zsákok elszállításá-
hoz. Köszönet minden résztvevõnek és
támogatónak!
Prémium Média és Sport Management
Zrt. – Botka István, Ari Kutyakozmetika,
Huszár Zoltán, Szakácsné Andrea, Kol-
ler Edina, Finomságok Boltja Töbörzsök,
Viki Boltja, IRKA papír- és játékbolt, Bo-
gárd és Vidéke Hírház, Gipszfal 94 Kft.,
Ellenbruck Zoltán és mások.

Lakk Norbert
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Szentiváni suliszemle
III. helyezés a dunaújvárosi

katasztrófavédelmi versenyen

A dunaújvárosi tûzoltó-parancsnokság szervezésében rendezték
meg a katasztrófavédelmi ismeretek verseny területi döntõjét.
Bölcskei József és Vágásiné Madarasi Anett felkészítése mellett
sokat gyakoroltak a tanulók erre az alkalomra.

Iskolánkat két négyfõs csapat képviselte, akik közül a Hornyák
Tamás–Májer Dániel–Lakatos Loretta–Szabó Máté összetételû
csapat derekasan helytállt, a Biber András–Kovács Izolda–Ma-
darasi Zsombor Lajos–Márkus Zsófia négyes fogat pedig a III.
helyért járó kupát szerezte meg, s képviselhetik iskolánkat a me-
gyei döntõben. Elméleti és gyakorlati feladatokra egyaránt kellett
készülniük. Elméletbõl 100 feladatból álló kérdéssort kellett
megoldaniuk, amely egyaránt érintette a katasztrófavédelem,
polgári védelem, tûzbiztonság és a rendészeti alapismeretek té-
makörét is. Ügyességi feladatokból sem volt hiány, a legjobban ta-
lán a slaggal végzett célba irányítást élvezték a gyerekek. Az ered-
ményhirdetés során nagyon örültek a III. helyezésért járó serleg-
nek és érmeknek, de a dobogóra nem kerülõ csapatunk is ügyes-
kedett, így a verseny után a jól végzett munka mosolyát is lefotóz-
hattuk.
Mindannyiuk teljesítményéhez ezúton is gratulálunk!

Digitális témahét

A digitális témahét fõ célja a digitális pedagógia módszertanának
népszerûsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fon-
tos törekvése, hogy a digitális kompetencia-fejlesztés az informa-
tikaórán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevõ pedagó-
gusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében
fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás so-
rán.

Mivel fenntartónk, a Székesfehérvári Egyházmegye jóvoltából az
idei tanévtõl iskolánk végre rendelkezik digitális táblákkal és
projektorokkal a tantermek felében, nem volt kérdés, hogy csatla-
kozunk a témahéthez. Bár a héten kiemelt figyelmet kapott a digi-
tális készségek fejlesztése, szeretnénk megjegyezni, hogy a galéria
elsõ felében látható képekhez nem kellett „kirakatórákat” tarta-
nunk, felsõ tagozatban tanító pedagógusaink nagy kedvvel, bõ-
séggel alkalmazzák a modern technika vívmányait, akár a Ler-
ningApps kezelõfelületén oktatnak tananyagot, akár látványos
prezentációkon keresztül szemléltetik legendás részletességgel
például a történelem rejtelmeit. A fejlesztõszobában egy kis kiál-
lítást rendeztünk be a régebben használt multimédiás eszközök-
bõl, ahol a gyerekek láthatták a technikai eszközök evolúcióját:
orsós magnón keresztül a walkmanig, diavetítõtõl a projektorig, a
Szmenától a mai fényképezõgépig. Megszólaltattunk 40 éves rá-
diót (természetesen Videoton márkát), kazettás magnót és le-
mezjátszót is.

Nagyböjti csoportfoglalkozások
a Kett-módszerrel

A Kett-féle pedagógia keresztény istenképre és emberképre épül.
A középpontjában a teremtett és megváltott ember áll, aki közös-
ségben él és talál magára és fedezi fel az élet értelmét. Isten adja
élete érelmét és célját, Õ hívja meg a közösségre. A módszer leg-
látványosabb eleme a foglalkozások során elkészülõ padlókép,
amely a közös alkotás örömére, a közösen választott célra irányít-
ja a figyelmet, és lehetõséget ad az elmélyült munkára. Az egysé-
ges értelemorientált pedagógia a közösségi létre, az élet értelmes-
ségének felfedezésére, a szépség iránti igény megélésére nevel.
Az alsósok, illetve a felsõsök számára is megszervezett módszer-
tani foglalkozások keretében nagyböjti lelkigyakorlatként a hús-
vét üzenetét ismerhették meg a gyerekek a bûnbocsánattól a fel-
támadás reményéig, Helter István püspöki biztos atya és Kanyóné
Somogyi Tünde hittanár közremûködésével.

Kiss Attila igazgató
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Cecei
sulibörze

Húsvéti készülõdés

Szép hagyomány az ünnepi készülõdés, a
közösen eltöltött idõ mindnyájunkat meg-
támogatja az ünnepvárásban. Iskolánkban
nagy hagyománya van a kézmûves-foglal-
kozásoknak, ahol olyan tárgyakat készí-
tünk, melyek ajándékként is funkcionál-
hatnak, de alkalmasak az otthonok díszíté-
sére is. Különösen nagy öröm számunkra,
ha ezeket a foglalkozásokat a szülõk szer-
vezik a gyermekeiknek, a gyermekek cso-
portjainak. A húsvéti készülõdés is ilyen.
Öröm volt látni, hogy a sok kis apró kéz mi-
lyen szorgalommal, igyekezettel követte a
szóbeli utasításokat, fogadta a segítõ fel-
nõtt kezek támogatását. Jó hangulatban,
sok-sok élménnyel gazdagodva távozhat-
tak diákjaink a foglalkozásokról; különbö-
zõ technikákkal ismerkedhettek meg, ami-
ket, reméljük, máskor is szívesen alkal-
maznak majd.
Köszönjük a szülõk aktív támogatását a
húsvéti kézmûves-foglalkozások szervezé-
sében és lebonyolításában! Most is bebizo-
nyították, hogy együtt könnyebb!

Diákolimpiai sikerek

A sárbogárdi járás körzeti atlétikai száma-
inak megmérettetéseit az idei évben is a
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Isko-
lában szervezték meg. Diákjaink nagy si-
kereket értek el, amivel azt igazolták, hogy
a mindennapos testnevelésnek, „falusi”
létnek, a sok mozgásnak és a mozgás szere-
tetének eredményei vannak. A Borosné
Asbóth Ilona tanárnõ által felkészített
sportolók a következõ eredményeket ér-
ték el a körzeti bajnokságon:
III. korcsoportban Török Dorina a 600
m-es síkfutásban 3., Závodszky Emma
kislabdahajításban 2. helyezést ért el. Ko-
vács Antal a 600 m-es síkfutásban 1.,
kislabdahajításban 3., Csányi Balázs 60
m-es síkfutásban 1., Várad–Szabó László

kislabdahajításban 2. helyezést ért el. IV.
korcsoportban Pordán Nikolett magasug-
rásban 3., Pajor Lili magasugrásban 2., 100

m-es síkfutásban 1., Bali Gréta 800 m-es
síkfutásban 1., távolugrásban 1., egyéni
összetett versenyben 1. helyezést ért el, ki-
emelkedõ teljesítménnyel. Althammer
László súlylökésben 3., Balassa Márk 100
m-es síkfutásban 1., Káldi Roland 100
m-es síkfutásban 2., 1500 méteren szintén
2., Kiss Balázs 100 m-es síkfutásban 3., 300
m-en 1., Klazer Krisztián távolugrásban 2.,
magasugrásban 1. helyezést ért el.

Nagyon köszönjük diákjainknak a sikeres
eredményeket! Csak így tovább!

Külön szeretnénk megköszönni a testne-
velõ tanároknak a versenyek lebonyolítá-
sát, ami ennyi versenyszámban bizony nem
egyszerû feladat!

Szabóné Várady Katalin igh.,
Cecei Általános Iskola
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Pedagógiai Szakszolgálatok Hete 2019
Idén is megrendezésre került – április második hetében – az im-
már hagyományossá vált Pedagógiai Szakszolgálatok Hete. A
FMPSZ Sárbogárdi Tagintézményében is színes programokkal
várták az érdeklõdõket. A 0–3 éves gyermekek a húsvéti játszó-

házban nyuszit simogattak, kipróbálhatták a korai fejlesztés esz-
közkészletét. Gyógypedagógusok, fejlesztõ szakemberek vezeté-
sével, szüleikkel együtt játszhattak, énekelhettek, zenélhettek.
Az iskolás, tanulási nehézséggel vagy zavarral küzdõ gyermekek
megmérethették magukat a memória-bajnokságon.
A szülõk és a szakemberek az óvodákban logopédiai, gyógytest-
nevelés- és prevenciós órákat tekinthettek meg.
A gimnazisták pályaorientációs foglalkozás keretében ismerked-
hettek meg a gyógypedagógiával mint hivatással.
Kedden a megyei és a járási szakértõi bizottság munkatársai vár-
ták a pedagógusokat egy kerekasztal-beszélgetésre, melyen az
esetmegbeszéléseken túl feltehették kérdéseiket is. Szerda dél-
után Herneczki Márton klinikai szakpszichológus tartott gondo-
latébresztõ elõadást az okoseszközök hatásairól.
A programsorozat iránt évrõl évre nagyobb az érdeklõdés, ami se-
gíti az intézmény munkájának szélesebb körben történõ megis-
mertetését.

Takácsné Koncz Zsuzsanna intézményvezetõ

A bûnmegelõzés napja
A bûnmegelõzést Magyarorszá-
gon a Nemzeti Bûnmegelõzési
Stratégiáról szóló határozat emel-
te a kiemelten fontos feladatok
sorába. A stratégia végrehajtásá-
val a kormány a Nemzeti Bûn-
megelõzési Tanácsot bízta meg,
amely a területen tevékenykedõ
civil és kormányzati szervezetek-
kel szoros együttmûködésben dol-
gozik a cél megvalósításán. A szé-
leskörû együttmûködés elsõsor-
ban a települések biztonsági prob-
lémáira, a fiatalok felvilágosításá-
ra, az áldozattá válás megelõzésé-
re, az áldozatsegítésre és az elkö-
vetõk reintegrációjára fókuszál. A
napról napra bõvülõ szövetség
azért dolgozik, hogy mindannyian
egy biztonságosabb holnapra éb-
redjünk.
A Nemzeti Bûnmegelõzési Taná-
csot a kormány 2011. április 12-én
alakította meg, ezt a napot idén elõször a bûnmegelõzés napja-
ként ünnepeljük. A bûnmegelõzés napján a közös erõfeszítés, a

széleskörû összefogás fontosságára szeretnénk felhívni a figyel-
met. Ezen a napon országszerte megmozdulnak a bûnmegelõzés
helyi képviselõi, hogy bemutassák a közvetlen környezetükben
folyó munkát, egy napra a bûnmegelõzésre irányítsák a figyelmet.

Idén a Sárbogárdi Rendõrkapitányság felkérte a sárkeresztúri
Napraforgó Óvodát, hogy vegyenek részt a bûnmegelõzési na-
pon, melyet örömmel fogadott az intézmény. A Sárbogárdi Rend-
õrkapitányság nagy létszámmal jelent meg a Napraforgó Óvodá-
ban, ahol az óvónõkkel és nagycsoportos óvodásokkal együttesen
megtisztítottuk az óvoda külsõ környezetét az eldobott hulladék-
tól. Az ehhez szükséges eszközöket a kapitányság biztosította a
résztvevõknek. A program célja az óvodások környezettudatos
életvitelre nevelése és a helyes viselkedési forma elsajátítása volt,
melyet a Napraforgó Óvoda óvodásai tökéletesen teljesítettek. A
hulladékgyûjtés után a Sárbogárdi Rendõrkapitányság a sárke-
resztúri Napraforgó Óvoda részére díszfát ajándékozott, mely az
óvoda udvarán kerül elültetésre. A program keretében fontos
szerepet kapott a játék, szórakozás is, a gyerekek megtekinthet-
ték a rendõrautót, valamint játékos foglalkozáson vehettek részt.

Komáromi Krisztina Zsuzsanna r. õrm
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Haraszthy Gyula, a tanító és példaadó
Haraszthy Gyula (Sárbogárd, 1910. február 10.–Budapest, 1990. február 6.)
Haraszthy Károly bogárdi tanító neves unokája volt. Irodalomtörténész,
könyvtáros, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának igazgatója 1953
és 1960 között. A magyar könyvtárügy nagyra becsült, halk szavú, de nagy
tudású személyisége.

Hosszú, tevékeny élete során áldozatos
munkása, vezetõ egyénisége volt több bu-
dapesti nagykönyvtárnak, szerepet vállalt
az ország könyvtárügyének tervezésében,
szervezésében és irányításában, s hatéko-
nyan kivette a részét a jövõ könyvtárosai-
nak szakmai felkészítésébõl is, egyrészt
mint egyetemi oktató s a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetem Könyvtártu-
dományi Tanszékének a vezetõje, más-
részt mint idõsebb kolléga, aki a különbö-
zõ munkahelyeken fiatal munkatársainak,
beosztottjainak adta át gazdag elméleti is-
mereteit és sokirányú gyakorlati tapaszta-
latait. De idõsebb munkatársainak szintén
példával szolgált tiszteletreméltó életével,
szorgalmával, szilárd munkaerkölcsével,
sõt gyarapította az ország minden könyvtá-
rosának ismereteit is tartalmas szakirodal-
mi tevékenysége révén. Példát adó, nevelõ,
tanító személyiséget veszített elhunytával
a magyar könyvtárügy és könyvtáros-társa-
dalom!
Mintául szolgálni, nevelni, tanítani azon-
ban csak az képes, avagy példát, tanítást
csak attól fogadnak el mások, akit ember-
sége, erkölcsi komolysága illetve szakmai
felkészültsége erre alkalmassá tesz, akinek
hitele van: emberi és szakmai, tudományos
hitele. Haraszthy Gyulát erre készítette fel
már a családi ház, a családi hagyományok,
majd kitûnõ iskolái, középiskolái és az
egyetem, s késõbb könyvtárosi pályája is. A
pannon Dunántúlon, Sárbogárdon szüle-
tetett 1910-ben, értelmiségi és íróõsökkel
rendelkezett, mûvelt, könyveket forgató
családban nevelkedett, gimnáziumi tanul-
mányait is itt kezdte. Budapestre kerülve
az 1920-as évek elején a híres Lónyai utcai
református gimnáziumban a tanítási órák
mellett az iskola kb. 5000 kötetes szép
könyvtárában is gyarapította ismereteit,
sõt ennek a „fõkönyvtárnoka” lett, s mint
ilyen, diáktársainak, „olvasóinak” is köny-
veket ajánlott, felvilágosítást, tájékozta-
tást nyújtott. Már ekkor elhatározta, hogy
a bölcsészkar elvégzése után valamelyik
pesti nagykönyvtár munkatársa lesz. 1928
és 1932 közt tanult a bölcsészkaron, ma-
gyar–német–esztétika szakos volt, s német
szakos hallgatóként Heidelbergbe is eljut-
va (1930) megismerte az ottani híres egye-
tem könyvtárát, ami csak megerõsítette
pályaválasztási elhatározásában. Egyete-
mi tanulmányainak befejezése és doktorá-
tusa után, mint ÁDOB-os (állástalan dip-
lomás), az egyetemi magyar irodalomtör-
téneti intézet fizetéstelen tanársegédje
lett, s õ kezelte az intézet gazdag könyvtá-
rát is. Innen került 1935-ben a budapesti
Egyetemi Könyvtárba, ahol – errõl Õ maga
vallott – az idõsebb munkatársai közt sok
kiváló „mester” volt, akiktõl a fiatalok,
köztük Õ is, megtanulhatták a könyvtárosi

mesterséget: Domanovszky Ákos, Mora-
vek Endre, Mátrai László, Prohászka La-
jos nevét említette, s felsorolta több fiatal
kollégáját is, akik nyilván nemcsak szak-
mai ismereteket, de emberi példát is nyúj-
tottak neki. A háborút követõ orosz hadi-
fogságból való hazatérte után, 1947-tõl
már a katalogizálás és szakozás osztályve-
zetõje a könyvtárban, majd 1949-ben az
ekkor létrejött Közgazdaságtudományi
Egyetem új könyvtárának lesz az igazgató-
ja, ahol az új épület tervezésében és létre-
hozásában, s az új, Magyarországon addig
még nem alkalmazott munkaszervezet, a
hálózati rendszer kialakításában és meg-
szervezésében kiemelkedõ része és vezetõ
szerepe volt.
Természetesnek tekinthetõ, hogy ilyen
könyvtárosi elõzmények után és szakmai
ismeretek, tapasztalatok birtokában Ha-
raszthy Gyula egyik elsõ oktatója lett az
ekkortájt meginduló egyetemi könyvtáros-
képzésnek, majd elsõ tanszékvezetõje az
egyetemi Könyvtártudományi Tanszék-
nek. Az egyetemi könyvtárosképzés meg-
indítása Varjas Béla nevéhez fûzõdik az
1948-49-es tanév II. félévében, azaz 1949
tavaszán. Az õ irányításával indult meg az
oktatás, amelyet mint az OSZK fõigazga-
tója szervezett; tanszék ekkor még nem
volt, egyetemi tanszemélyzet sem, Varjas
mellett a budapesti nagykönyvtárak, elsõ-
sorban a nemzeti könyvtár, s mellette az
Egyetemi és a Fõvárosi Könyvtár vezetõ
munkatársai tartották az elõadásokat, ve-
zették a szemináriumokat és gyakorlato-
kat.
Haraszthy az elsõk közt kapcsolódott be a
képzésbe, az osztályozáselméletet oktatta,
ezen belül is elsõsorban az Egyetemes Ti-
zedes Osztályozás problémáit elemezte. S
ezzel úttörõ jelentõségû feladatot teljesí-
tett, a megújuló magyar könyvtárügy kü-
lönbözõ intézményeiben ugyanis ez idõ
tájt hódított tért széles körben az ETO, s
Haraszthy oktatói munkájával ehhez ké-
szített fel és nevelt jól képzett fiatal szak-
embereket. Õ maga a két háború között,
1937-ben a Magyar Könyvtárosok és Le-
véltárosok Egyesülete által rendezett
könyvtárostanfolyamon ismerte meg az
ETO történetét és rendszerét, s gyakorlati
tapasztalatai és a szakirodalom alapján ké-
pezte számos hallgatóját kitûnõ szakem-
berré. Õ készítette el az elsõ magyar nyel-
vû szakozási tankönyvet is.
Az 1950-es évek elején kapott megbízást,
hogy félállásban szervezze meg a tanszé-
ket, amelynek 1951-tõl 1954-ig, három és
fél esztendõn át volt a vezetõje. Néhány fi-
atal belsõ munkatárs mellett olyan kitûnõ
külsõ szakembereket vont be az oktatóte-
vékenységbe, mint pl. Kõhalmi Béla, Se-

bestyén Géza, Kéki Béla, vagy Dezsényi
Béla. A tanszékrõl vezetése idején kikerült
végzett hallgatók közül késõbb számosan a
különbözõ könyvtárak vezetõi lettek.
Közben, 1953 õszén az Akadémiai Könyv-
tár igazgatói székébe került, s a két felelõs-
ségteljes, egész embert kívánó feladatkört
nem tudta ellátni. Tanszékvezetõi félállá-
sából kérte felmentését, amelyet meg is ka-
pott, s a késõbbiek során sajnálatos módon
nem vett részt az egyetemi könyvtáros-
képzésben. Példaadó szakmai tevékenysé-
gét különbözõ intézmények vezetõjeként,
osztályvezetõjeként azonban tovább foly-
tatta. Tovább igazgatta az Akadémia
könyvtárát, ahonnan 1956 után méltatlan
és igaztalan vádak alapján eltávolították.
1960-ban került az Országos Széchényi
Könyvtárba, ahol a feldolgozó fõosztályt,
majd a különgyûjtemények fõosztályát ve-
zette, de részt vett az országos könyvtárügy
különbözõ feladatainak az ellátásában,
mûködött pl. az Országos Könyvtárügyi és
Dokumentációs Tanácsban, vagy a Ma-
gyar Könyvszemle szerkesztõségében.
Nyugdíjas éveiben az OSZK fõigazgatójá-
tól a nemzeti könyvtár 1918/19 utáni törté-
netének a feldolgozására kapott megbí-
zást, s ezen a munkán dolgozott haláláig,
amelynek számos értékes részeredményét
publikálta is.
A könyvtárosi munka a közösség szolgála-
ta – e hitvallását egész életpályája, tanári
és nevelõi tevékenysége is hitelesíti, iga-
zolja.

Forrás: ki2.oszk.hu

ADÓNK 1 %-a

A sárbogárdi református egyház által alapított
Árva Bethlen Kata Alapítvány kuratóriuma kéri,
hogy évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogas-
sák tevékenységét. A 2017. évi személyi jöve-
delemadó 1 %-ának felajánlásából 209.162 Ft
gyûlt össze a NAV visszaigazolása szerint,
mellyel a 2018-os évben templomunk hangosí-
tásához járultunk hozzá. További célunk a sár-
bogárdi református idõsek otthonának támoga-
tása.
Kérjük, éljen az 1 % felajánlásának lehetõségé-
vel, melyet a személyi jövedelemadó-bevallási
tervezet kézhezvétele után megtehet.

Adószámunk: 18483118-1-07
Megnevezés: Árva Bethlen Kata

Alapítvány Sárbogárd

Munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszön-
jük!
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Egy orosz kiskatona emlékére
Azerbajdzsán, Baku

4. rész
Baku az 1001 szálloda városa. A Dinamo hotelt most avatta a té-
vében a Mindenható Nagyfõnök Mindenható Fia, és a városban is
szinte minden utcasarkon egy-egy szálloda áll – nem a legolcsób-
bak. Nyugati turistát eddig ha ötöt észleltem, akkor sokat mon-
dok. Annál több az arab turista, mesélte Kamil, bár én is sokat lát-
tam: mind ott van a McDonald’s-ban, vagy a KFC-ben és azok
környékén.
A városban való barangolásaim során kétszer is láttam aranyszí-
nûre fújt sportkocsit. Egyszer leparkolva, egyszer a városba veze-
tõ széles úton. A Nap is hasra eshet tõlük!
Baku egy pár éve a Forma 1-es versenyek kedvelt helyévé vált.
Ilyenkor az egész város tele lesz a világ minden részérõl érkezett
nézõvel és versenyzõvel. A versenypálya maga a város. Fém- és
betonkerítésekkel védik a bámészkodókat, amiket hetekkel a ver-
seny elõtt már kitesznek, és amik hetekkel a verseny után még
mindig ott állnak lebontásra várva. A munkásoktól tudom. Én a
verseny után két héttel érkeztem, és még rengeteg helyen nem le-
hetett rendesen fényképezni vagy közlekedni a városban ezek
miatt a kerítések miatt.
Hétvégéhez érkezve a városi maraton zavart be. A buszok alig,
vagy nem jártak, ezért sokat kellett gyalogolnom. Mivel a Szõ-
nyegmúzeum útba esett a központba menet, ezt választottam elsõ
célpontnak. Három órát kerengtem a kétemeletes, igen gazdag
gyûjteménnyel rendelkezõ múzeumban, és teljesen kigyönyör-
ködtem magam a puha, sokmintás, néha szinte hímzésre hasonlí-
tó, csodás szõnyegekben. Hogy mire képes az emberi kéz! A
gyomrom húzott ki innen, hogy egy süteményesnél jól belakjak és
tovább múzeumozzak. A következõ a Nizami Irodalmi Múzeum
lett, amiben szintén három órát töltöttem. A lelkes, ingyenes tár-
latvezetõ egyetemista lány valóságos tanórákkal traktált. Ez döb-
bentett rá, hogy az azeri irodalom mennyire gazdag, sokrétû, és
milyen mély hagyományokkal rendelkezik. Ki gondolta volna,
hogy az 1800-as évek elején már nyomda volt Bakuban, ahol az
elsõ azeri nyelven írt újságot nyomtatták!
Az azerbajdzsáni irodalom elõször az oguz-törökök Kaukázusba
való megérkezését követõ 1200-as évek végén jelent meg, amit
perzsa-arab betûkkel jegyeztek. Két fontos ágon fejlõdött tovább:
a népi és a szerzõi irodalmiban. A népi ággal párhuzamosan fejlõ-
dött az azeri népzene, ami máig népszerû a lakosság minden szint-
jén. Számos jelentõs szerzõ munkálkodott 1300 és 1600 között,
amikor a költészet kiemelkedõen fontos szerepet játszott az ak-
kori világban. Például a máig sokszor olvasott Nizami Gandzsavi
vagy Mahszati költõnõ és még sorolhatnám. Az arab és perzsa
nyelvek használata által, valamint az azerbajdzsáni dialektussal,

amely sok hasonlóságot mutat más török nyelvekkel, az azerbaj-
dzsáni irodalom messze földön elterjedt. A 19. századig az orosz–
perzsa háborúk következtében az azerbajdzsáni irodalmat mé-
lyen befolyásolta Oroszország. Ez a 20. századig folytatódott,
amikor Azerbajdzsán Oroszországhoz, majd a Szovjetunióhoz
került. Az 1930-as években a térségben sok író és értelmiségi
kénytelen volt a szovjet propaganda hirdetõjévé válni.
Városnézõ buszozásaim során még rengeteg fölfedezni való
résszel találkoztam. Sõt, a szállodám környékén is régi épületek
álltak az utcákban. Az egyik utcában sétálva egyszer csak a negyed
elsõ könyvtárára találtam 1901-bõl, egy másikban félig lebontott,
elhagyatott házakba kukkanthattam be. A szobák falait még a ré-
gi, mintás, lepergett tapéta borította, ott állt a régi konyha mara-
déka, a mellékhelyiségek és a leszakadt falépcsõk. Az arab forron-
gások elõtti idõszakban Líbia fõvárosában, Tripoliban bukkan-
tam rá egy nagy, elhagyatott, olasz stílusú bérlakásos épületre. Ha
ezekben az ember megáll, megindul a képzelõerõ, hogy hogyan is
élhették itt az emberek a mindennapjaikat. Baku múltjából sajnos
már alig találni valamit. A Nagyfõnök gyorsított eljárásban mo-
dernizálja a fõvárost; egyre-másra tûnnek el a fedett, kiugró erké-
lyes, jellegzetesen csinos azeri házak, régi villák, boltocskák és ut-
cácskák. Helyettük modern, dizájnos épületeket emelnek, amik
ugyan tetszetõsek, de ezektõl teljesen más karaktert kap a város,
akárcsak annak szociális közössége és kultúrája.
Leszálltam egy olyan negyedben, ahol a múlt még zavartalanul ott
lappangott. Az apró utcácskákat járva nyitott tûzhelyû kenyérsü-
tõre bukkantam, arrébb két régi mecset húzódott meg szerényen.
Egyiket éppen tatarozták, de bemehettem lefényképezni. A kö-
vetkezõ utcában egy kétszáz éves ortodox, pravoszlav templo-
mocskát vettem észre, aminek fénylõ, aranyozott hagymakupolá-
ja vonzott oda. Szemben ezzel a templommal lakott egy idõsebb
hölgy, aki az ajtajában állt, ezért a templom történetérõl õt kér-
deztem. Szívélyesen behívott a lakásába, amit pont festetett, és
minden a hegyén-hátán állt. Még nagyon aktív volt, pedig elmúlt
már 70 éves. A lánya Londonban végzett politikai tudományok
szakon summa cum laude, néha hazajön, és azt a finom kakaót is õ
hozta, amikor legutóbb itt járt, amit most kedvesen nekem kínált.
Régen a rendõrség bûnözõkkel foglalkozó osztályának az igazga-
tója volt. Ilyen múlttal igen csodálkoztam azon a naivságán, hogy
elõre kifizette a naplopó, csigalassú munkásait, ráadásul dupla
összegért. Panaszkodott, hogy semmivel nem tudja õket gyorsa-
ságra késztetni, pedig a lánya a diplomaosztója után, azaz tíz nap
múlva már jön hozzá egyik ottani barátnõjével.
Elõzõ nap elmentem a Köroglu nevû metróvégállomásig, és meg-
kerestem a kisbuszok (matruskák) indulási helyét, kikerestem az
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TRÓNOK HARCA
A lakosság egy része nem is tudja, mi az. Mások, világszerte tíz-
milliók, százmilliók aludni sem tudtak azon az éjjel, nálunk szá-
mosan le sem feküdtek, hogy a vetítés kezdetének pillanatában
csatlakozhassanak a nézõkhöz, akik hétfõn hajnali háromkor el-
foglalták a helyüket a készülék elõtt. Mi ez a világcsoda?
Ez egy filmsorozat. Egy regényciklus alapján készült. Az HBO
csatorna alkotása. 2011-ben kezdték vetíteni. Eddig közel hetven
részt volt módjuk megtekinteni a rajongóknak. Most hétfõn alig-
hanem a hatvannyolcadik, vadonatúj epizód került a világ elé, ez
hozta lázba a nézõk millióit, ezért volt a virrasztás, a felajzott izga-
lom.
Azonban elõzõleg vasárnap délután az egyik csatornán elismétel-
ték az elõzményeket, a hetedik évad hét epizódját egy huzamban,
nyilván hogy a másnap vetítendõ nyolcadik évad eseménysorát le-
gyen mihez kapcsolnia a világnak. Micsoda esemény, az emléke-
zet micsoda tombolása! Ezt meg kell nézni!
Kis családunkban hatan ültük körül a készüléket. Ebbõl négyen
évekkel ezelõtt már látták ezeket a részeket, nekem meg a felesé-
gemnek az újdonság varázsát ígérte a közvetítés. Nem volt akár-
mi! Már az elsõ percekben megéreztem az alkotás látomásossá-
gát, ennek a soha nem létezett világnak a felidézését. A csupasz,
komor sziklák, minden vegetációtól mentes domboldalak, a sötét
várak, az örök hó, a földig érõ, fekete ruhát viselõ emberek, vastag
szõrmegallérok, a nõk furcsa hajzata egy erõs vízió meglétét je-
lentette. Íme: a filmmûvészet egyik fõ hatáseleme! Közvetítsen
látomást, akinek megadatott! És aki képes is ezt megjeleníteni
mozgóképen.

A cselekménybõl eleinte nem sokat értettem. Nem tudtam, ki ez a
sok-sok különös ember, mi közük egymáshoz, mit akarnak. Azt
fölfogtam, hogy a magas elit közegében vagyok, királyok, tarto-
mányurak tesznek-vesznek a képsorokban, gyûlöletek, múltbeli
bûnök, testvérgyilkosságok emléke terheli a kapcsolatokat. Az al-
kotók nem takarékoskodtak a vérrel. Itt már sok ember meghalt
az elõzõ epizódokban erõszakos halállal. Volt valami vészt jósló
az egészben. Egy történész, mint jómagam, aki beleolvasott kö-
zépkori krónikákba, ismeri ezt a világot. Fõleg, ha nem ismeretlen
számára Shakespeare vérengzõ királyainak, a III. Richárdoknak,
Macbetheknek a baljós atmoszférája sem. Igen, a hatalom kéje, a
hatalom kábítószere, amely mindig is mindennapi izgató táplálé-
ka volt és marad a legfelül levõk lelkének, nagy témája az iroda-
lomnak, filmnek. Van, aki csinálja, és van, aki ábrázolja. És van,
aki keserû szájízzel eltûnõdik a dolog felett, miközben nézi az ak-
tuális politikai híreket a tévén. Igen, az idõk változtak, ma már
nem tõrrel és méreggel végzik a dolgokat, de a lényeg, az ellenfél
kinyírása, talán finomabb eszközökkel, ugyanúgy megvan. Aki ve-
szélyezteti a pozíciómat, keresztezi a pályámat, azt ki kell dobni a
partvonalon túlra, legjobb, ha valami jó kis szívinfarktus jön köz-
be. A profik tudják, hogy szívinfarktust elõ lehet idézni megfele-
lõen gátlástalan gyalázással. Van, aki nem bírja. Hulljon a férge-
se!
A trónok harca örök dolog. A filmsorozat némileg a gyermekme-
sék módján, tüzet lehelõ sárkányokkal, a sírból elõmászott, veszé-
lyes halottakkal mutatja ezt be. Élmény volt látni.

L. A.

én járatomat, megérdeklõdtem az árakat és a távolságot, majd egy
bevásárlóközpontban többféle hidegsalátát vettem, és a meleg
napon mind megettem. Ezek a hidegsaláták valami isteniek! A
tadzsikisztáni Dusanbéban is árulnak ilyeneket, ezért bátran
mondhatom, hogy orosz eredetûek. Létezik vegyes gombás, cék-
lás, tört krumplis–sárgarépás–szilvás, többek között. Aznap még
összevissza metróztam és buszoztam, többször kiszálltam feltér-
képezni a környéket, és lassan-lassan az útvonalak az agyamban
már nem hasonlítottak egy gombolyag összezilált fonálra. Enyém
lett Baku.

A kisbuszon a sofõr nem mondott semmit, úgyhogy fogalmam
sem volt, hol kell kiszállni ahhoz, hogy Mardakanba jussak.
Mardakanban áll egy régi vár, benne egy néprajzi múzeummal. Ez
a vár a községtõl pár kilométerrel arrébb található, úgyhogy meg-
mûvelt mezõket átszelve oda is masrutkával kellett menni. Érde-
kes módon elõször el kell foglalni a helyünket, és az út végen kell
csak fizetni. Egy fiatalember segített elmagyarázni, hol kell majd
leszállnom, és nem engedte a számomra elenyészõnek számító
útiköltséget kifizetni, akárhogy is tiltakoztam. Egy másik masrut-
kában a várig ugyanez történt, amikor a költségemet egy mosoly-
gó, készséges hölgy állta.
Folytatom.

Gulyás Ibolya
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A MEGYEI I-BEN NEM TERMETT BABÉR
Móri Tamás vezérletével

Bicske–Sárbogárd 2-0 (1-0)

Bicske: Zelizi – Lak, Madarász, Nagy, Pe-
inlich, Solt, Rigó V., Varga, Móri, Tornyai

Cserék: Rigó M., Valentics, Szekeres, Far-
kas, Takács

Vezetõ edzõ: Dragan

Sárbogárd: Matócza – Laták, Kindl, Grác-
zer Gergõ, Kállai, Kókány, Bezerédi, Kraj-
csovics Péter, Gyuricza, Gráczer Bence,
Gráczer Bálint

Cserék: Farkas, Németh, Luczek, Nagy, Laj-
tos, Gál, Kovács

Vezetõ edzõ: Pajor László

A megyei I. osztály bajnokaspiránsa revan-
sot vett az õszi 2-1-es, Sárszentmiklóson el-
szenvedett vereségért. Az elsõ félóra eny-
he hazai mezõnyfölénnyel zárult, majd a
32. percben Nagy D. átadását a góllövõlis-
ta élén álló, 40 éves Móri T. 16 m-rõl lõtte a
hosszú sarokba, 1-0. A szünet után is a
Bicske birtokolta többet a játékszert, és az
56. percben Móri T. közeli pörgetését bra-
vúrral hárította Matócza D. A mérkõzés
hajrájában felpörögtek az események. A
82. percben Móri T. fõszereplésével meg-
duplázta góljai számát a hazai csapat. Móri
T. az alapvonalról visszagurított labdáját
Madarász Á. 18 m-rõl lõtte a hálóba, 2-0.
Szépítési lehetõséget hagyott ki a vendég-
csapat a 89. percben. Bezerédi Á. elleni
szabálytalanság a büntetõterületen belül,
és a sértett által elvégzett 11-est Zelizi P.
nagyszerû vetõdéssel hárította.

Edzõi értékelés a mérkõzésrõl: „Fegyel-
mezetten és szervezetten játszottunk a jó
játékosokból álló bicskei csapat otthoná-
ban. Sajnos ellenfelünk kíméletlenül ki-
használta helyezkedési hibáinkat és meg-
érdemelte a gyõzelmet.”

Tabella

1. Bicske 21 16 3 2 69 20 49 51

2. Mór 22 14 4 4 63 24 39 46

3. Fõnix 22 14 2 6 61 32 29 44

4. Sárosd 21 13 3 5 41 27 14 42

5. Gárdony–Agárd21 13 0 8 47 30 17 39

6. Ercsi Kinizsi 22 12 3 7 48 39 9 39

7. Ikarus–M.hegy 21 11 3 7 44 28 16 36

8. Mezõfalva 22 10 4 8 52 41 11 34

9. Sárbogárd 22 9 5 8 40 40 0 32

10. Tordas 21 8 3 10 35 42 -7 27

11. L.komárom 21 6 4 11 29 46 -17 22

12. Martonvásár 22 4 5 13 27 64 -37 17

13. Kisláng 22 3 6 13 28 49 -21 15

14. Baracs 21 3 4 14 19 45 -26 13

15. Enying 21 0 1 20 11 87 -76 1

16. Polgárdi: kizárva

Ebbe beleszaladtunk

Bicske U19–Sárbogárd U19
5-1 (3-1)

Bicske: Rigó – Glück, Valentics, Pásztor,
Cserkuti, Proszammer, Jakab, Takács,
Szekeres, Bélik, Veres
Cserék: Szilágyi, Dobi
Vezetõ edzõ: Földes Gábor
Sárbogárd: Deák – Suhajda, Horváth Zs.,
Vagyóczki, Sükösd, Morvai, Molnár, Õri,
Demeter, Horváth B., Bögyös
Cserék: Lengyel, Gábris, Husvéth, Bruzsa,
Kisari
A mérkõzés elõtt rangadónak titulált mér-
kõzés már az elsõ percek után egyoldalúvá
vált. A hazaiak rohamait a vendégek vé-
delme és Deák Z. a 30. percig sikerrel verte
vissza. A 31. percben Pásztor L. M. átadá-
sát Valentics M. 12 m-rõl lõtte a hálóba,
1-0. A bicskei támadások felõrölték a Sár-
bogárd védelmét, és a 34. percben újabb
találattal már kétgólosra növelték elõnyü-
ket. Veres Á. 20 m-es szabadrúgása talált
utat a kapu bal oldalába, 2-0. A 38. percben
már a harmadik hazai gólnak örülhetett a
nagyérdemû. Pásztor L. M. pontos labdá-
val játszotta meg Jakab D.-t, aki közelrõl
helyezett a kapuba, 3-0. A vendégek elsõ
kapuig eljutó támadását a 42. percben
Sükösd G. góllal fejezett be. A védõtõl szo-
rongatott helyzetben a bal alsó sarokba gu-
rította a labdát, 3-1. A második játékrész
továbbra is a hazaiakról szólt, és csak szór-
ványos, veszélytelen támadásokra futotta
a vendégcsapattól. Az 58. percben a rosz-
szul elvégzett kirúgást Takács M. Z. meg-
szerezte, és senkitõl sem zavartatva 16
m-rõl a bal alsó sarokba lõtt, 4-1. A 63.
percben kialakult a végeredmény. Valen-
tics M. jobb oldalról elvégzett szöglete
Takács M. Z. elé került, aki 10 m-rõl nem
hibázott és a jobb alsó sarokba talált, 5-1.
Az enerváltan játszó vendégek nem jelen-
tettek megoldhatatlan feladatot a bajnoki
címre pályázó hazaiaknak.
Jók: Takács M. Z., Veres Á., illetve Deák
Z.

Tabella

1. Mór 23 19 1 3 108 19 89 58
2. Bicske 23 18 4 1 138 28 110 58
3. Kisláng 23 17 1 5 105 37 68 52
4. Sárbogárd 22 16 2 4 68 31 37 50
5. Baracs 23 14 1 8 68 43 25 43
6. Martonvásár 23 13 3 7 69 37 32 42
7. Velence 23 11 4 8 56 40 16 36
8. Szár 23 8 5 10 59 65 -6 29
9. Perkáta 23 11 3 9 58 55 3 27
10. L.komárom 23 8 4 11 62 81 -19 27
11. Ercsi Kinizsi 22 7 3 12 64 71 -7 24
12. Enying 23 6 2 15 41 119 -78 20
13. LMSK 22 6 1 15 45 98 -53 19
14. Mezõfalva 23 5 2 16 41 98 -57 17
15. Felcsút 23 3 2 18 32 91 -59 7
16. Polgárdi 22 1 0 21 25 126 -101 3

Minden jó, ha a vége jó

Sárbogárd II.–Sárszentágota
4-3 (0-3)

Sárbogárd II.: Brúzsa – Pap, Rigó, Va-
gyóczki, Molnár, Palásti, Sebestyén, Dom-
bi, Horváth, Pajor, Nyul
Cserék: Deák, Husvéth, Gábris, Márkovics,
Bruzsa, Tóth
Vezetõ edzõ: Pajor László
Sárszentágota: Böröndi – Knapp, Virág
F., Virág L., Grigoliát, Kovács, Hajdinger,
Hufnágel, Gula, Bognár, Barabás
Cserék: Rácz, Jádi, Horváth, Ódor
Tapogatózó játékkal kezdtek a csapatok és
a mezõnyben folyt a játék. A két kapu nem
forgott veszélyben a mérkõzés elsõ félórá-
jában. A vendégek birtokolták többet a
labdát és támadásaik a 34. percben góllá
értek. A hosszan elõre ívelt labdát Virág L.
a kaputól 20 m-re átvette és a tétovázó vé-
dõ mellett a jobb alsó sarokba lõtte, 0-1. A
megszerzett vezetés az ágotaiakat felvilla-
nyozta és a 38. percben Kovács K. kétgó-
losra növelte az elõnyt. A középen megka-
pott átadást átemelte a védõn és a kapu-
son, majd közelrõl az üres kapuba gurított,
0-2. A sárbogárdi sorokban keletkezõ za-
vart a 43. percben ismét Kovács K. használ-
ta ki és a balról érkezõ beadást 5 m-rõl a
jobb alsó sarokba helyezte, 0-3. A szünet
után a vendégek a magabiztos vezetés tu-
datában átengedték a területet a hazaiak-
nak és a kettõs csere is használt a hazai csa-
pat játékának. Változatos, hullámzó játék
alakult ki és a Sárbogárd a 75. percben a ki-
hagyott helyzetek után szépített. Pajor L.
jobb oldalról kapura küldött lövése a rövid
alsó sarokban zörgette meg a hálót, 1-3.
Átvette a mérkõzés irányítását a hazai csa-
pat és a 89. percben szorossá tette az ered-
ményt. Horváth Zs. lerántásáért büntetõt
ítélt a játékvezetõ, amelyet Vagyóczki P.
magabiztosan lõtt a kapu bal oldalába, 2-3.
Az utolsó percekben kapujához szorított
Sárszentágota védelmén a 94. percben
Horváth Zs. átcselezte magát és a kapus
mellett a bal alsó sarokba helyezte a lab-
dát, 3-3. A kezdés után azonnal megszer-
zett labdával még egy utolsó támadást ve-
zetve a hazaiak megszerezték a gyõztes
találatot. Horváth Zs. visszagurítását a
kapu elé érkezõ Pajor L. 6 m-rõl a hálóba
gurította, 4-3. A mérkõzésen húsz percet
jól játszó hazaiak háromgólos hátrányt
ledolgozva megérdemelten szerezték meg
a gyõzelmet.
Jók: Horváth Zs., Nyul I., illetve Kovács
K., Virág L.

Tabella

1. Perkáta 23 19 2 2 81 21 60 59
2. Vajta 23 18 2 3 86 21 65 56
3. Szabadegyháza 23 14 7 2 50 22 28 49
4. Káloz 23 12 3 8 50 42 8 39
5. LMSK 23 11 6 6 51 38 13 39
6. Besnyõ–I. 23 11 5 7 61 34 27 38
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7. Szabadbattyán 23 11 4 8 52 46 6 37
8. Aba–Sárvíz 23 10 5 8 59 66 -7 35
9. Ráckeresztúr 23 10 2 11 52 52 0 31
10. Sárbogárd II. 23 8 3 12 39 57 -18 27
11. Adony 23 8 1 14 46 62 -16 25
12. Seregélyes 23 7 4 12 48 53 -5 25
13. Elõszállás 23 5 3 15 34 61 -27 18
14. P.szabolcs 23 4 5 14 52 71 -19 17
15. N.karácsony 23 4 4 15 29 74 -45 16
16. Sárszentágota 23 4 0 19 39 -70 109 12

Küzdelem a javából

Ikarus-Maroshegy U14–
Sárbogárd U14 1-2 (0-1)

Ikarus–Maroshegy: Drexler L. Á. – Kra-
tancsik, Jungwirth, Halmai, Drexler L. J.,
Ötvös, Sepsi, Lakatos, Zab
Cserék: Kiss, Forster, Benkõ, Kovács
Sárbogárd: Derner – Hollósi, Sáfrány,
Már, Szalai, Szabó D. Z., Csõgör, Gereny,
Zvezdovics
Cserék: Horváth, Baráth, Szabó M. D., La-
katos, Hollósi
Hatpontos mérkõzést játszott egymással a
két csapat. A 9. percben megszerezte a ve-
zetést a Sárbogárd. Derner P. kirúgását a
felezõvonalnál Zvezdovics G. B. lekezelte.
Kapura fordulva kilépett a védõ mellett és
14 m-rõl a bal sarokba lõtt, 0-1. A vezetõ
gól után a kihagyott helyzetek jellemezték
a mérkõzést és a szünetig már nem válto-
zott az eredmény. A pihenõ után többször
is kidolgozott gólszerzési lehetõségeket
puskáztak el a csapatok a kapuk elõtt, és
Derner P. a vendégek, Drexler L. Á. a ha-
zaiak kapuvédõje lehúzta a rolót. Az 51.
percben Szalai Á. két szép csel után Szabó
D. Z. elé tálalt, aki már nem hibázta el a le-
hetõséget és a jobb alsó sarokba talált, 0-2.
Az 54. percben jött a válasz és szépítettek a
maroshegyiek. A 20 m-rõl megítélt szabad-
rúgást Ötvös B. a kapu felé emelte és a
vizes talajon megcsúszó labda a kapu bal
oldalában kötött ki, 1-2.
A küzdelmes mérkõzésen a helyzeteit job-
ban kihasználó Sárbogárd gyõzelme
megérdemelt.
Jók: Drexler L. Á., Ötvös B., illetve Derner
P., Szalai Á.

Tabella

1. Sárbogárd 12 10 1 1 69 21 48 31
2. Polgárdi 11 8 1 2 67 25 42 25
3. Ikarus–M.hegy 12 7 1 4 44 26 18 22
4. Videoton B. K. 12 7 0 5 46 37 9 21
5. Aba–Sárvíz 11 6 1 4 48 26 22 19
6. Enying 12 5 2 5 33 55 -22 17
7. Dég 11 4 0 7 35 45 -10 12
8. Alba Kölyök 12 2 0 10 25 82 -57 6
9. Szabadbattyán 11 0 0 11 15 65 -50 0

Örömfoci az esõben

LMSK Cobra Sport U16–
Sárbogárd U16 2-8 (0-5)

LMSK Cobra Sport: Németh – Vörös,
Burján, Somodi, Pap, Vajda, Tóth M.,
Kerti, Boda, Gerván, Teichel

Cserék: Jónás, Bognár, Pál, Tóth B. K.,
Kovács

Sárbogárd: Bruzsa – Õri, Szabó, Szalai,
Suhajda, Boda, Tóth P., Suplicz, Deák,
Horváth Bálint, Morvai
Cserék: Tóth L., Szabó, Már

Szemerkélõ esõben kezdõdött a mérkõzés
és a vendégek támadásai már a 9. percben
vezetést eredményeztek. Suplicz B. a jobb
oldalon a védõtõl megszerzett labdát a ka-
pus mellett a jobb alsó sarokba helyezte,
0-1. A 11. percben Szalai Á. a kaputól 20
m-re lövésre szánta el magát és bal lábbal
leadott bombája a bal felsõ sarokba vágó-
dott, 0-2. Ha egy üzlet egyszer beindul! A
23. percben ismét Szalai Á. 18 m-rõl jobb
lábbal megküldött, jól helyezett lövése a
bal felsõ sarokban a még megmaradt pók-
hálómaradványt is kitisztította, 0-3. A ha-
zaiak nem tudtak kibontakozni és támadá-
saikat a jól záró vendégek védelme már a
felezõvonalnál magabiztosan állította
meg. A 40. percben Deák S. átadásával a
nagyszerû napot kifogó Szalai Á. a védõk
mögé kerülve a bal alsó sarokba helyezte a
labdát és ezzel a mesterhármasával 0-4. A
félidõ befejezése elõtt, a 43. percben Deák
S. lõtt passzát Suhajda M. átpörgette a vé-
dõ felett és kapura fordulva 18 m-rõl ka-
pásból kilõtte a kapu bal oldalát, 0-5. A
második félidõ 3. percében már zörgött a
lepsényi háló. Suplicz B. jobb oldali beadá-
sát Szabó O. 12 m-rõl lõtte a hálóba, 0-6. A
féltucatnyi gól után kissé kiengedett a ven-
dégcsapat és az 50. percben szépítettek a
hazaiak. A bal oldali támadás végén
Gerván L. talált a kapuba, 1-6. Az 54. perc-
ben büntetõhöz jutott az LMSK és Somosi
D. értékesítette a 11-est, 2-6. Húszpercnyi
játszadozás után sebességet váltottak a
sárbogárdiak, és a 75. percben Õri D. 20
m-rõl elvégzett szabadrúgása a jobb felsõ
sarkot pókhálózta ki, 2-7. Az utolsó percre
is jutott egy vendéggól. Már Z. balról
beadott labdájával Suhajda M. lefordult
védõjérõl és 10 m-rõl a bal alsó sarokba
lõtt, 2-8.
A vendégek jól alkalmazkodtak a vizes ta-
lajhoz és kétség sem fért a mérkõzés kime-
neteléhez.
Jók: Sárbogárd csapata.

Tabella

1. Sárosd18 17 1 0 187 8 179 52

2. Sárbogárd 19 16 1 2 145 24 121 49

3. Vajta 18 15 0 3 152 37 115 45

4. Polgárdi 18 11 1 6 150 51 99 34

5. Lajoskomárom 19 11 1 7 89 66 23 34

6. Baracs 19 11 1 7 76 62 14 34

7. Kisláng 19 10 2 7 137 66 71 32

8. LMSK 19 9 0 10 47 83 -36 27

9. Mezõfalva 18 8 1 9 73 62 11 21

10. S.szentmihály 19 6 1 12 58 94 -36 19

11. Enying 18 5 4 9 73 85 -12 19

12. Perkáta 19 3 1 15 33 199 -166 10

13. S.battyán 19 1 0 18 11 194 -183 3

14. Videoton B. K.180 0 18 22 222 -200 -1

Továbbra is veretlenül

Sárbogárd Öregfiúk–
Polgárdi Öregfiúk 4-0 (4-0)

Sárbogárd: Horváth – Nedoba, Lakatos,
Csendes, Killer, Kelemen, Deák, Tórizs,
Németh F. Zs., Csizmadia, Vanya
Cserék: Kiss, Kassai, Németh A., Szabó A.,
Szabó F., Derecskei
Polgárdi: Magyar – Kiss, Jankovics, Király,
Borostyán, Földes, Szépvölgyi, Molnár,
Mayer, Horváth, Kiss
Cserék: Láng, Németh
Góllal indult a tavasz ötödik pillanata. A 3.
percben megszerezte a vezetést a Sárbo-
gárd. A szögletrúgásból beívelt labda Tó-
rizs A. elé pattant és lövése a védõt érintve
a jobb sarokba vágódott, 1-0. A hazai veze-
tés megszerzése után mezõnyjáték alakult
ki és a 28. percben született meg a második
sárbogárdi találat. Csendes I. jobb oldali
beadását Szabó A. gyengén találta el és a
kapusról kipattanó labdát Csendes I. a há-
lóba kotorta, 2-0. A 35. percben Németh F.
Zs. átadásával Tórizs A. tisztára játszotta
magát és 15 m-rõl helyezett a kapu bal alsó
sarkába, 3-0. A félidõ 39. percében ismét
Németh F. Zs. és Tórizs összjátéka után
került a vendégek kapujába a labda. Né-
meth F. Zs. saját térfélrõl indította Tórizs
A.-t. A védõket lefutva, a kapust is kicse-
lezte, majd az üres kapuba gurított, 4-0.
A második félidõben labdatartással a ha-
zaiak megõrizték az elsõ játékrészben
megszerzett elõnyüket és folytatódott a ta-
vaszi veretlenségi sorozat.

Tabella

1. Szabadbattyán 18 12 5 1 61 27 34 41
2. LMSK 18 11 3 4 47 29 18 36
3. Mezõszilas 17 11 1 5 41 17 24 34
4. Aba–Sárvíz 18 10 4 4 51 33 18 34
5. Enying 17 11 0 6 63 43 20 33
6. Polgárdi 18 8 2 8 31 42 -11 26
7. Soponya 17 6 6 5 47 38 9 24
8. Sárbogárd 17 6 4 7 32 34 -2 22
9. Tác–Csõsz 17 6 3 8 37 27 10 21
10. L.komárom 18 3 6 9 44 52 -8 15
11. Kisláng 18 4 2 12 39 72 -33 14
12. Cece 17 4 0 13 25 55 -30 12
13. Sárszentágota 18 3 2 13 22 71 -49 11

A hétvége sportmûsora

2019. április 20. (szombat)

10 óra: Sárbogárd U14–Aba-Sárvíz U14
(Nyugati csoport, Sárszentmiklós)
10 óra: Sárbogárd U19–Polgárdi U19 (me-
gyei I. o., Sárbogárd)
17 óra: Kisláng-Telmex Öregfiúk–Sárbo-
gárd Öregfiúk (Déli csoport, Kisláng)

2019. április 21. (vasárnap)

10 óra: Sárbogárd U16–Sárszentmihály
U16 (Déli csoport, Sárbogárd)
17 óra: Elõszállás–Sárbogárd II. (Megyei
II. o., Elõszállás)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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Nem tudtuk megnehezíteni a Cunder dolgát
Cunder TU Kézisuli–VAX KE Sárbogárd 23-28 (10-13)

„Magyar Éptek” Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, ráját-
szás, 2. forduló
Vezette: Köllõ J.–Kurkó Gy.
Rácalmás: Hegedüs (7 védés), Princes D. (-), Horváth 4, Miss 1,
Tóth T., Farkas, Somogyi 5, Tóth M., Veres 8, Olaj 4, Benke 1,
Hevesi
Vezetõ edzõ: Princes Attila
Sárbogárd: Németh I. (12 védés), Sohár (-) – Goldberger 2, ifj.
Bodoki 7, Pluhár 2, Horváth 2, Rehák 6, Kapoli 4, Kaló 2, Aranyos
1, Kovács 1, Suplicz 1
Vezetõ edzõ: Takács Lajos
Kiállítások: 2, illetve 10 perc, hétméteres: 5/2, illetve 2/2
Fontos mérkõzés várt ránk a hétvégén Rácalmáson, ahol egy eset-
leges gyõzelemmel komoly lépést tehettünk a 2. hely megszerzése
felé. Könnyû meccsre nem számíthattunk viszont most sem. En-
nek ellenére nagyon jól kezdtük a találkozót, 6 perc játék után 2-5
volt a javunkra. Védekezésben nagyon jól mozogtunk, elöl pedig
könnyen jutottunk el helyzetekig. Az egész elsõ félidõben gyakor-
latilag gond nélkül sikerült is tartani a 3 gólos elõnyünket. A szü-
netre is ezzel a különbséggel vonulhattunk pihenni.
Aztán a fordulás után magára talált a hazai csapat és kiegyenlítet-
tek. Sõt, a 38. percben már Horváth Dánieléknél volt az elõny.
Ekkor Takács Lajos idõt kért és visszahozta a teljes kezdõsort. Az
egész mérkõzésen kiválóan védõ Németh Tamás a nehéz helyzet-
ben megtolta a csapat szekerét 3-4 védéssel. A 44. percben már új-
ra nálunk volt az elõny. Innentõl pedig már nem is adtuk ki többet
a kezünkbõl a vezetést, sõt, kiváló játékkal szakítottuk le magunk-
ról ellenfelünket. A végére kialakult a legnagyobb különbség, így

5 góllal abszolváltuk ezt az igen nehéz találkozót! Gyõzelmünkkel
nagy lépést tettünk a második hely megszerzése felé!
Az elsõ félidõben egész jól játszottunk, aztán a másodikban benn-
maradtunk az öltözõben. Felengedtük magukra ellenfelünket.
Azonban a nehéz helyzetben akadt egy-két jó teljesítmény, ami
kihúzta a csapat szekerét a gödörbõl. Ki kell emelni közülük is
Németh Tamást, akinek – 3 hétméterest hárítva és a fontos pilla-
natokban bemutatott bravúrjaival – kulcsszerepe volt a gyõzelem-
ben. Az is nagyon pozitív teljesítmény, hogy az összes mezõnyjáté-
kosunk gólt szerzett. Dicséret illeti a csapatot, szép gyõzelem volt!
Két hét szünet következik, majd hazai pályán fogadjuk Velence
csapatát, ahol egy gyõzelemmel akár be is biztosíthatjuk a 2. he-
lyünket.
Április 27. (szombat) 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Velence SE

Tabella

1. Cunder TU Kézisuli 3 3 0 0 109 67 42 9
2. VAX KE Sárbogárd 3 2 0 1 86 86 0 5
3. Rácalmás SE 3 1 0 2 76 82 -6 2
4. Velencei SE 3 0 0 3 73 109 -36 2
További eredmény: Velence–Cunder Kézisuli 22-43

***
Itt a lehetõség arra, hogy adójuk 1 %-ával támogassák a VAX KE
Sárbogárdot. Köszönet azoknak, akik ezt megteszik!
Tisztelettel: VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd
Adószám: 18502710-2-07

#sbghandball

Rehák Tamás

Vége a fûtési szezonnak,
de a veszély nem múlt el

Április 15-ével hivatalosan is lezárult az év eleji fûtési szezon, ez azonban
nem jelenti azt, hogy elmúlt volna a szén-monoxid-mérgezések veszélye.
Sokan tévesen a fûtési szezonnal hozzák kapcsolatba a veszélyes gáz kiala-
kulását, holott létrejöttének kockázata egész évben fenyeget. A fûtési idõ-
szakban valóban megemelkedik a mérgezéses esetek száma, de a fûtés
mellett más napi rutintevékenység is végzõdhet tragédiával, ha valaki nem
figyel oda a szén-monoxid veszélyére.
A mérgezéssel járó esetek fele a fürdõszobában történik. Az otthoni fürdõk
és zuhanyzók általában kis méretû helyiségek, ezért kevés bennük a levegõ
is. A nyílt égésterû vízmelegítõk, kazánok, cirkók, bojlerek mûködés közben
elhasználják a fürdõszoba levegõjét. Aki zárt ajtó mellett sokáig engedi a
meleg vizet, és nincs semmilyen szellõzés a helyiségben, az életével ját-
szik. A víz melegítése során mérgezõ gáz is keletkezik, ha nem biztosított a
levegõ cseréje, akkor a felhalmozódó szén-monoxid veszélyes helyzetet te-
remt, magas koncentrációban egy-két percen belül halált okoz. Miután
színtelen és szagtalan, ezért lehetetlen érzékelõ nélkül észrevenni.
Három egyszerû módszerrel megelõzhetõek a tragédiák:
– Biztosítani kell a nyílt lánggal égõ vízmelegítõk, kazánok, cirkók, bojlerek
levegõ-utánpótlását! Nem elég kinyitni az ajtót vagy az ablakot, egy rés-
szellõzõt kell beszereltetni az ablakba. Tilos letakarni, vagy megszüntetni a
szellõzõnyílásokat.
– A vízmelegítõt évente egyszer szakemberrel kell ellenõriztetni.
– Egy megfelelõ minõségû szén-monoxid-érzékelõ életet menthet, hiszen
jelez, ha veszélyes mennyiségû szén-monoxid keletkezik.
Ezen a linken érhetõ el az érzékelõk pozitív és negatív listája:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=piacfelugyelet_
szenmonoxid_erzekelok

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

1 % a környezetünkben élõ
súlyosan fogyatékos gyermekekért

A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adózó állampolgárokat,
hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel a Sárbogárdon és környékén
élõ súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve: CSIPIKE EGYESÜLET
Adószáma: 18491328-1-07

Kedves Barátaink!
Kérjük, hogy idén is támogassák könyvtárunkat,

a Madarász József Városi Könyvtárat
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával.

Adószámunk: 16696527-2-07

Köszönjük!

Tisztelt Támogatónk!
Köszönjük, hogy a múlt évi adója 1 %-át Nihon Karate Kyokai
Sportegyesületünknek ajánlotta fel.

Kérjük, hogy az idei évben is adója 1 %-ával
legyen egyesületünk segítségére.

Adószámunk: 19025513-1-07.

Köszönettel: Németh Attila elnök

Oss!
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Vendégünk volt Imre Vilmos mesteredzõ
Bemutatóedzést tartott a VAX KE Sárbo-
gárd U10-es csapatának Imre Vilmos mes-
teredzõ, volt szövetségi kapitány, több ma-
gyar élcsapat edzõje, Magyarország egyik
legnagyobb kézilabdás szaktekintélye, aki
jelenleg a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda
Akadémia Klub igazgatója.
Kérdezhetnénk, hogy került közénk a
mester. Erre egyszerû a válasz: Imre Vil-
mos egy 12 gyermekes alsószentiváni csa-
lád legidõsebb gyermeke. Egyik testvér-
ének, Imre Tündének kisfia nálunk bonto-
gatja szárnyait, és reményeink szerint elin-
dul nagybátyja nyomdokain. Felkérésünk-
re azonnal igent mondott és a megbeszélt
idõpontban, hétfõn, eleget is tett ígéreté-
nek, és eltöltött közel két órát a csapattal.
Rövid bemutatkozás után egy nagyon iz-
galmas, játékos feladatokkal tûzdelt ed-
zést tartott. A csapat edzõjével, Rehák Ta-
mással feszülten figyeltünk, és természete-

sen láttunk sok olyan szakmai megol-
dást, amit a jövõben mi is fogunk alkal-
mazni. A gyerekek mindent beleadtak,
érezték, hogy meg kell mutatni, mit ta-
nultak az elmúlt egy évben. Izgatottan
vártuk a mester véleményét. Örültünk,
hogy elismerõen szólt a fiúkról. Ki is
emelt általa nagyon tehetségesnek tar-
tott játékosokat – persze ezt az edzõvel
beszélte meg.
Edzés után még egy jó fél órát beszél-
gettünk, természetesen a kézilabdáról.
Egy nagyon szimpatikus, a kézilabdá-
ért élõ embert ismerhettünk meg.
Az egyesület nevében köszönöm Imre
Vilmosnak, hogy eljött közénk, illetve
köszönöm Imre Tündének, hogy segí-
tett összehozni ezt a találkozót!

Rehák Sándor
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Sárbogárd– Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség

nagyheti alkalmai

Április 14. virágvasárnap:
istentisztelet és

gyermekfoglalkozás 10.30
(Baross u. 2.),

istentisztelet 14.00 (Nagylók)

Április 18. nagycsütörtök:
úrvacsorás istentisztelet 18.00

(Baross u. 2.)

Április 19. nagypéntek: istentisztelet
passióolvasással 14.00 (Nagylók),

18.00 (Baross u. 2.)

Április 20. nagyszombat:
istentisztelet 18.00 (Baross u. 2.)

Április 21. húsvét ünnepe:
úrvacsorás istentisztelet és
gyermekfoglalkozás 10.30

(Baross u. 2.)

Változik a vonatok
közlekedési rendje a

húsvéti hosszú hétvégén

Április 18-án a pénteki, 19-én a szombati, 20-án és
21-én az ünnepnapi, 22-én pedig a vasárnapi me-
netrend szerint közlekednek a vonatok. Akár másfél-
szeresére is nõhet az utasszám, ezért a menetje-
gyek vásárlásáról érdemes idõben gondoskodni, il-
letve kihasználni az automatás és az online jegyvál-
tás igénybevétele esetén nyújtott kedvezményeket.

Idén a tavaszi szünet április 18-ától 23-áig, a négy-
napos húsvéti hosszú hétvége pedig 19-étõl 22-éig
tart, fõként a szünidõ kezdetekor és végén utaznak
majd sokan. Csúcsforgalom várható a pályaudvar-
okon, és akár félmillióan is útra kelhetnek a vonatok-
kal. A tapasztalatok szerint a húsvét elõtti napokban
kifejezetten sokan választják az online vásárlás ké-
nyelmét, az átlagos vásárlási szám a másfélszere-
sére ugrik ilyenkor.

Jelzik az InterCity foglaltságát

A felkészülés és a megnövelt kapacitás ellenére –
egyes népszerûbb utazási idõpontokban – gyorsan
megtelhetnek az InterCity-vonatok, ezekre érdemes
elõvételben megvenni a menet- és helyjegyeket. Az
InterCity-vonatokhoz a helyfoglalások figyelembe-
vételével – a lehetõségekhez mérten – újabb kocsi-
kat kapcsol a vasúttársaság. A húsvéti hosszú hét-
végén a helybiztosítással közlekedõ vonatok foglalt-
ságának adatai csütörtöktõl megtekinthetõk lesz-
nek a MÁV-csoport honlapján. A tájékoztató jellegû
adatokat húsvét hétfõ délutánig naponta többször is
frissíti a MÁV-START. Az utasok egy letölthetõ táb-
lázatban megnézhetik, hogy hol tart a kötelezõ hely-
biztosítással közlekedõ vonatok foglaltsága az
egyes napokra vonatkozóan, és azt, hogy a kiválasz-
tott induló járatra van-e még szabad hely.

Az InterCity-vonatokon kívül a gyors-, sebes- illetve
személyvonatokat is választhatják az utasok.

Elõvételi és kedvezményes
jegyvásárlás

A pénztárak elõtti sorban állás elkerülése érdekében
a MÁV-START azt javasolja utasainak, hogy a me-
netjegyeket és a helyjegyeket az ünnep elõtt elõvé-
telben váltsák meg, illetve vegyék igénybe az
internetes, vagy a Vonatinfó mobilalkalmazásból el-
érhetõ jegyvásárlási lehetõséget is. A megfelelõ
mobiltelefonon, tableten is bemutatható e-vonat-
jegy elõnye, hogy kényelmesen, sorban állás nélkül
a nap 24 órájában meg lehet vásárolni, és 10 száza-
lékkal olcsóbb a pénztárban váltott jegyeknél.

Az ünnepi idõszakban is érvényesek az önkiszolgáló
csatornák igénybevétele esetén nyújtott kedvez-
mények: automatából vásárolt, vagy online váltott,
de automatából kinyomtatott jegyekre 5, e-vonatje-
gyekre 10 százalékos kedvezményt nyújt a MÁV-
START. Az utasok az ünnepi idõszakban is csaknem
napi 150 csúcsidõn kívüli, kevésbé kihasznált járat-
ra válthatnak jegyet 20 százalékos kedvezménnyel,
amennyiben online vásárolják meg.

A 26 éven aluli – diákigazolvánnyal nem rendelkezõ
– fiatalok április 18-án 10 órától 22-én éjfélig tartó
idõszakban igénybe vehetik a hétvégi, 33 százalé-
kos kedvezményû menetjegyet. A gyermekek, csa-
ládosok, tanulók, diák- és felnõttcsoportok, nyugdí-
jasok stb. is élhetnek a szokásos kedvezményekkel.

MÁV Zrt.

HOZD EL
A PLÜSSÖD!

A Szelíd Motorosok A Zaklatások
Ellen idén is (immár harmadik alka-
lommal) gyûjtést szervez a gyer-
mek-szívsebészeti klinika (Gottse-
gen György Országos Kardiológiai
Intézet) kis betegei számára. A
gyermekeknek fõleg apróbb plüss
játékok okoznak nagy örömet. Fog-
junk össze és gyûjtsünk, a plüss játé-
kokat cseréljük mosolyra!
Ha vannak játékaid a beteg gyerme-
kek számára, leadhatod azokat két
sárbogárdi gyûjtõponton is május
9-éig:
Sárszentmiklósi Általános Iskola –

Sárszentmiklósi Közösségi Ház
(Sárbogárd,

Köztársaság út 171- 173.);
Elite Fashion

(a volt kollégiummal szemben).
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Redõnyös 06 (30) 966 8446

Sétarepülés dunaújvárosi indulással! 06 (20) 437 4869

APRÓHIRDETÉSEK KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA,
GALLYDARÁLÁS
06 20 437 4869

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

06 30 440 5790

BÚTORGYÁRTÁS!
Egyedi bútorok, konyhák, nappalik,

gyerekszobák 150-féle színben!
INGYENES FELMÉRÉS!

20 év szakmai tapasztalat. 06 20 581 5462

M6-os autópályán Dunaújvárosnál
OMV TÖLTÕÁLLOMÁS

NÕI MUNKATÁRSAT KERES.
Jelentkezés: sztrada6kft@gmail.com

KÖZJEGYZÕI IRODA rész- vagy teljes
munkaidõben ADMINISZTRÁTORT KERES.
Alkalmazási feltétel: erkölcsi bizonyítvány,

számítástechnikai ismeretek.
Bérezés megegyezés szerint.

Önéletrajzokat fizetési igény megjelöléssel
a 7000 Sárbogárd Pf. 12. levélcímre

kérjük megküldeni.

SLUSSZKULCSOT TALÁLTAK április 15-én a
Hõsök terén. Átvehetõ a szerkesztõségben.

B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ
IRODAI MUNKATÁRSAT, RAKTÁROST,

TAKARÍTÓNÕT KERESÜNK
Cece és környékérõl.

Önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre:
gtrfelni@gmail.com, +36 70 363 6325

SZABOLCSI ALMAVÁSÁR április 20-án
a sárbogárdi vásárban.

ORSZÁGOS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárdon az Ifjúsági parkban
2019. április 20-án, szombaton.

Sok napsütéssel, kissé szeles tavaszi
idõvel indul a hosszú hétvége

Csütörtökön változóan felhõs, napos idõben lesz részünk, a délután folya-
mán a Tiszántúlon, valamint délnyugaton néhol egy-egy lokális jellegû futó
zápor sem kizárt. A keleti, északkeleti szelet továbbra is sokfelé élénk, he-
lyenként erõs lökések kísérhetik. Friss lesz a hajnal, délután pedig 16-20
fokra számíthatunk.

Pénteken már sok napsütésre, kevés felhõre, mindenhol csapadékmentes
idõre van kilátás. Az ország keleti felén élénk, erõs lesz az északi, északkele-
ti szél. A legmagasabb hõmérséklet 18 és 22 fok között alakul.

Szombaton sokat fog sütni a nap, csapadék nem várható. A kissé szeles
idõben délután 17-21 fokot mérhetünk. Vasárnap már több felhõ lehet az
égen, de csak jelentéktelen zápor fordulhat elõ egy-egy helyen északon,
északkeleten. A délies szélben 19-23 fokra van kilátás.

Forrás: idokep.hu
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